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Про звіт про роботу
виконавчого комітету
селищної ради за 2022 рік

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Регламентом роботи виконавчого комітету Більшівцівської селищної ради,
заслухавши звіт селищного голови про роботу виконавчого комітету,
виконавчий комітет  селищної ради вирішив :

1. Звіт селищного голови про роботу виконавчого комітету селищної
ради взяти до відома (додається).

2. Селищному голові, спільно з членами виконкому селищної ради,
забезпечити виконання делегованих повноважень згідно вимог Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні».

3. Контроль за виконанням рішення покласти на селищного голову
Василя  Саноцького

Селищний голова Василь Саноцький



ЗВІТ
Більшівцівського селищного голови про діяльність
виконавчого комітету селищної  ради за 2021 рік

Шановні члени виконкому!
Шановні запрошенні!

У відповідності до пункту 9 статті 26 Закону України  «Про місцеве
самоврядування в Україні» дозвольте мені прозвітувати про роботу селищної
ради та виконавчого комітету за 2021рік.

На початок 2021 року територія Більшівцівської громади включала в себе
шістнадцять населених пунктів: села; Кінашів, Курів, Жалибори, Поділля,
Нараївка, Нові Скоморохи , Старі Скоморохи , Підшумлянці, Кукільники,
Загір’я-Кукільницьке, Яблунів, Дитятин, Хохонів, Набережне, Слобідка-
Більшівцівська та селище Більшівці в  яких  проживає 7673 осіб.

Слід зазначити, що звіт за 2021 рік – символічний, знаковий. Він
засвідчує безперервність нашої роботи в неординарних умовах карантинних
обмежень і високих ризиків для здоров’я кожного у зв’язку з пандемією Covid-
19.

Поряд з цим, протягом 2021 року проведено 8 сесій , 12 засідань
восьмого скликання селищної ради, якими прийнято 1754 рішень, з них 1614
рішень з розгляду земельних питань.

Звітуючи про роботу виконавчого комітету слід зазначити, що ми
виконуємо як власні так і делеговані державою повноваження, які визначені
Законом України «Про місцеве самоврядування  в Україні», відповідно плану
роботи засідання виконавчого комітету проводяться один раз на місяць.

Так у звітному році проведено 12 засідань виконавчого комітету, на яких
прийнято 300 рішень в тому числі 201 за зверненнями громадян, вчинено 413
нотаріальних дій.

Розроблено та прийнято 433 розпорядження селищного голови:
з особового складу 110 з основної діяльності 205, про відпустки 116 про
відрядження 2.

Запорукою успішного розвитку громади є наповненість її бюджету. Так
за звітний 2021 рік загальний обсяг селищного бюджету територіальної
громади за доходами загального та спеціального фондів склав 54.8 млн.грн., в
тому числі 107 відсотка  або 18.5 млн.грн. склали власні доходи бюджету, з
яких загальний фонд 17.1 млн.грн., спеціальний фонд 1.4 млн.грн., В
порівнянні із минулим роком власні доходи зросли вцілому на 125.2відс., або
3726 тис.грн.. За рахунок перевиконання затверджених показників по доходах
проведено уточнення на суму 1121.9 тис.грн..

Обсяг одержаних у 2021 році офіційних трансфертів склав_36.2
млн.грн., з яких із державного бюджету 31.1 млн.грн., обласного бюджету —
3.1 млн.грн., Бурштинського міського бюджету —2.0 млн.грн..

Видатки місцевого бюджету громади вцілому склали 52.5 млн.грн., з
них по загальному фонду — 48.0 млн.грн., спеціальному фонду 4.5 млн.грн..



Вцілому селищний бюджет 2021 року є бюджетом споживання, оскільки
із загального обсягу видатків 91.9 відс. (44.1 млн.грн.) склали захищені видатки
(оплата праці усіх працівників бюджетних установ 41.2 млн.грн. за спожиті
енергоносії – 2.6 млн.грн., продукти харчання та медикаменти 0.3 млн.грн.).

Найвагоміша частка видатків припадає на установи Освітньої сфери.
Питома вага в сумі видатків загального фонду складає 78 відс. (31.5млн.грн.).

У 2021 році мережа освітніх закладів налічувала 6 закладів освіти, з яких
чотири заклади загальної середньої освiти, один дошкільний заклад та одна
школа мистецтв.

Так у чотирьох закладах загальної середньої освiти протягом звітного
року у 62 класах навчалися 615 учнів. Iз загальної кiлькостi закладiв два
підрозділи в гімназії і діцеї, в яких перебували 32 дiтей дошкiльного вiку.
Загальна сума видатків у 2021 році на надання загальної середньої освіти
склала 29.1 млн.грн., з яких 64.3 відс., або 18.7 млн.грн. за рахунок коштів
освітньої субвенції.

Видатки на функціонування дошкільного закладу освіти, в 5 групах
якого перебувало 85 дітей, у звітному році склали 29.1 млн.грн..

Протягом 2021 року у 10 класах школи мистецтв навчалося 140 учнів: з
них хореографія 23 дітей , мистецтво 25 дітей ,музичні інструменти 92 дітей.
Сума видатків на утримання закладу склала 1.9 млн.грн..

Мережа закладів культури налічує 29 установ: чотири будинки
культури, дев’ять клубів, один Народний дім та 15 бібліотек, з яких п’ять
призупинили свою діяльність.

Загальний обсяг видатків на утримання установ культури у звітному році
склав 2.1 млн.грн., в т.ч. 1.5 млн.грн. на утримання клубних закладів та 0.6
млн.грн. — видатки бібліотек.

Сферу Охорони здоров’я в громаді представляють два комунальних
некомерційних підприємства, засновником яких є  Більшівцівська селищна рада
— це КНП Більшівцівська міська лікарня та КНП «Центр первинної медико-
санітарної допомоги».

Медична допомога  на первинному рівні надається по 4 спеціалістах ;
2 лікарів загальної практики сімейної медицини , 2 - педіатра,  що відповідає

загальнодержавній програмі розвитку  первинної медико – санітарної допомоги
на засадах сімейної медицини.

Вцілому штатна чисельність затверджена – 18.5 одиниць, з них зайнятих
– 18 одиниць, фізичних осіб 16 одиниць.

Станом на 01.01.2022 сімейними лікарями Центру задекларовано 5493
договори на медичне обслуговування населення. Протягом звітного року
загальна кількість відвідувань склала 12730, з них 9732 до сімейних лікарів та
2998 до дільничних педіатрів. У 2021 звітному році фінансування підприємства
здійснювалося згідно із затвердженим фінансовим планом за рахунок коштів



Національної служби здоров’я України 3551859 грн. та коштів місцевого
бюджету 412755 грн.

Надання медичної допомоги на вторинному рівні в громаді забезпечує
КНП «Більшівцівська міська лікарня», штатна чисельність якого налічує
_______ одиниці, з них лікарів - __________. Протягом 2021 року у КНП було
на прийомі 12253 особи, проліковано 298 пацієнти загальною кількістю  ліжко
днів __________. На функціонування закладу використано коштів НСЗУ в сумі
8031.7 млн.грн., коштів медичної субвенції 7402.3 млн.грн. та 629.4 тис.грн.
коштів селищного бюджету.

За рахунок коштів місцевого бюджету громади профінансовано місцеву
цільову програму забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами
інсуліну на 2021 рік в сумі 622.9 тис.грн.

З метою реалізації політики у сфері соціального захисту населення, яке
проживає на території громади, здійснення заходів Програми соціального
захисту населення селищної ради, із бюджету громади у 2021році виділено
коштів в сумі 585.4 тис.грн., з них на виплату одноразової грошової допомоги
на лікування 182 жителям територіальної громади на суму 346.5 тис.грн., в
тому числі учасників АТО/ООС— 130.5 тис.гн. на надання соціальних послуг
на дому та утримання стаціонарного відділення територіального центру— 100
тис.грн.. На фінансування місцевих пільг профінансовано 152.7 тис.грн.

Видатки на благоустрій та житлово-комунальну сферу за рік склали
1005.2 тис.грн., з них на видатки вуличного освітлення 197.0 тис.грн.

У 2021 році реалізовано 9 проєктів Бюджету участі, 3 проєкти
профінансовано по програмі галузі освіта:

1.Освітлення вулиці Шевченка в смт Більшівці 15200 грн.
2.Нові шкільні меблі- запорука здоров’я та безпеки учнів в Більшівцівському
ліцеї - 25000 грн
3. Піднавіс-роздягальня для футболістів в с.Кінашів - 25000 грн
4.Безпечна автобусна зупинка в с. Слобідка-Більшівцівська- 19975 грн
5.Ремонт водопроводу в с.Яблунів -25000грн.
6. Освітлення Хресної Дороги в с.Кінашів – 24950 грн
7. Екологічний стандарт «Зелений клас» в Кінашівському ліцеї 23000 грн
8.Облаштування спортивно ігрового майданчика на території Більшівцівського
ліцею - 22480 грн
9. Облаштування відпочинкової зони біля дитячого майданчика в с. Поділля –
13000 грн
Загальна сума 193605  грн

Штатна чисельність апарату управління селищної ради налічувала - 51
штатну одиницю із них 13 працюють в селах, фактично зайнятих 40 шт.од.
Загальний обсяг видатків 7.2 млн.грн..



Центр надання адміністративних послуг надає 143 види послуг.
За 2021 рік було надано 4103 послуги.

Реєстрація місця проживання 59
Зняття з реєстрації місця проживання 70
Видача довідки про реєстрацію місця проживання або місця перебування особи 140
Видача довідки про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні / будинку
осіб 980

Видача довідки про зняття з реєстрації місця проживання / перебування особи 49
Внесення до паспорта громадянина України відомостей про зміну нумерації будинків,
перейменування вулиць (проспектів, бульварів, площ, провулків, кварталів тощо),
населених пунктів, адміністративно-територіальних одиниць, зміни в адміністративно-
територіальному устрої 15
Державна реєстрація права власності на нерухоме майно 515
Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 4
Державна реєстрація іншого (відмінного від права власності) речового права на
нерухоме майно 2
Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки щодо відведення земельної ділянки 21
Надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 374
Затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу в оренду земельної ділянки 1103
Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 42
Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної
ділянки. 92
Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі витягу з державного
земельного кадастру 317
Присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого майна. 64
Вклеювання до паспорта громадянина України (зразка 1994 року)фотокартки при
досягненні громадянином 25- і 45-річного віку 31
Комплексна послуга єМалятко 33
Установлення статусу, видача посвідчень ветеранам праці 3
Установлення статусу, видача посвідчень батькам багатодітної сім’ї та дитини з
багатодітної сім’ї 29
Призначення одноразової винагороди жінкам яким присвоєно почесне звання України
”Мати-героїня” 2
Призначення державної допомоги при народження дитини 42
Призначення державної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами жінкам, які не
застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування 15
Призначення державної допомоги на дітей одиноким матерям 3
Призначення державної допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях 6
Надання тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати
аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце їх проживання чи 2



перебування невідоме

Призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям 7
Надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг,
придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива 83

За рахунок одержаних із Бурштинського міського бюджету екологічних
коштіву вигляді субвенцій у 2021 році здійснено природоохоронні заходи на
суму 2.0 млн.грн.

Населений пункт Сума, тис.грн.
смт. Більшівці 436.4
с.Слобідка-Більшівцівська 79.3
с.Жалибори 179.8
с.Нараївка 129.0
с.Курів 49.1
с.Яблунів 98.0
с.Кукільники 106.6
с.Загір’я-Кукільницьке 98.0
с.Поділля 55.2
с.Кінашів 229.1
Дитятин 147.0
Хохонів 79.4
Підшумлянці 40.0
Нові Скоморохи 143.0
Старі Скоморохи 78.0
Разом екологічні заходи Два мільйони

У 2021 році до Більшівцівської селищної ради від мешканців громади та
через органи влади вищого рівня надійшло 1253 звернень громадян, що на 41
звернення більше в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року. З них: на
особистому прийомі зареєстровано 1217 звернень, надійшло поштою 36, в
тому числі  електронною поштою 4 звернення.

Аналіз надходження звернень до Більшівцівської селищної ради від
мешканців громади свідчить, що громадяни зверталися перед усім із заявами
та клопотаннями – 1236, скарг – 3. За результатом розгляду звернень:
вирішено позитивно – 1134, роз’яснено по суті – 76, відмовлено у задоволенні
вимог – 41.
По  програмі «Фонд на виконання   депутатських повноважень» використано

173443,00  грн., з них:
Ø Будівельні матеріали та господарські товари(Більшівці ліцей) –30000,00

грн.
Ø Придбання ламінату  (Яблунів філія) – 15293,00грн



Ø Придбання дитячої художньої літератури(Яблунів філія) - 4700,00грн
Ø Придбання роутера -700,00грн (Новоскоморохівська гімназія)
Ø Комплектуючі до компютера – 2100,00 грн Новоскоморохівська гімназія)
Ø Придбання шкільних меблів – 10000,00 грн (Новоскоморохівська гімназія)
Ø Придбання труби для водогону – 10000,00 (с.Яблунів)
Ø Мікрофони  для  клубу с.Загіря-10000,00
Ø Кронштейн до телевізора (Кінашівський ліцей) -650,00
Ø Будівельні матеріали с.Нараївка -10000,00
Ø Світильники вул..освіт смт.Більшіці-10000,00
Ø Сценічні костюми с.Кукільники -10000,00
Ø Плита OSB c.Хохонів – 10000,00
Ø Посуд для навчального закладу с.Жалибори -3000.00
ØПоточний ремонт приміщення Жалиборівської гімназії (антисептування
стін) – 7000,00грн.

Ø Поточний ремонт вул..освіт вул..Київська,Тиха -10000,00
Ø Поточний ремонт дороги с.Поділля вул..Л.Українки-10000,00
Ø Пішохідна доріжка смт.Більшівці -10000,00
Ø Встановлення дашка для криниці с.Кінашів -10000,00
Ø Придбання принтера- 7200,00грн(Новоскоморохівська гімназія)
Ø Автобусна зупинка с.Курів -10000,00
Ø Оплата за фігуру «Пресвята  Богородиця» с.Кінашів -10000,00
Ø Телевізор  (Більшівці ліцей )-10000,0
Ø Телевізор (Кінашівський ліцей) -9350,00

У планах роботи на майбутнє ще досить багато. Сподіваємося на
співпрацю з усіма підприємствами, установами і організаціями, які розміщені
на території сільської ради та і самих жителів громади. Хотілося б усі ці плани
втілити в реальність.

Зичу нам усім здоров’я, миру, добра, злагоди, підтримки, достатку та
нових звершень.

Дякую всім за увагу!

Більшівцівський селищний голова                                        Василь САНОЦЬКИЙ


